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ЗАСІБ ДЛЯ СУПРОВОДУ, 
ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ, ФОРМАЦІЇ 

ТА ПАСТИРСЬКОЇ ОПІКИ 
ДЛЯ ПОДРУЖНІХ ПАР НА 

ПАРАФІЯХ 



Правда, що багато подружніх пар зникає 
із християнської спільноти після шлюбу, 
але багаторазово нехтуємо деякими 
можливостями, коли вони знову з’являються, 
і можемо запропонувати їм у привабливий 
спосіб ідеал християнського подружжя та 
наблизити їх до простору супроводження: 
маю на увазі, до прикладу, хрещення дитини, 
перше Причастя або похорон чи шлюб когось 
із родини чи друзів. 

Більшість подружжів, з огляду на ритм 
сучасного життя, не готові до частих зустрічей, 
а ми не можемо редукувати пастирську 
працю до малих груп. Сьогодні душпастирство 
родин повинно бути головно місіонерським, 
виходити до людей, а не зводитися до 
множення конференцій для малої кількості 
людей. 

РАДІСТЬ ЛЮБОВІ СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА 230

e-mail: kanaukraina@gmail.com 

facebook: Кана-Подружжя  

Програма КАНА Запрошує зародилася в 2012 
році на парафіях, доручених спільноті Сhemin 
Neuf. Зараз у всьому світі існує близько півсотні 
курсів.
Вoна є частинкою ширшого простору - КАНА.
КАНА - це місія спільноти Сhemin Neuf (Нова 
Дорога), яка вже більше 40 років служить 
подружжям і сім’ям. Вона присутня в приблизно 
п’ятдесяти країнах світу. ЇЇ мета - допомогти 
поглибити покликання шлюбу та сім’ї.

ХТО МИ?

 

КАНА в світі сьогодні…

15 000  осіб

300 формаційних вікендів

140 тижнів реколекцій для сімейних пар



Будь-яке подружжя (чоловік та жінка), у шлюбі чи ні, близьке до Церкви чи 
ні, може пережити КАНА Запрошує.

Досвід показує, що вона особливо відповідає на питання молодих пар віком 
від 25 до 40 років, найчастіше в перші роки їхнього спільного життя, які часто 
є найскладнішими.

… Супроводжувати

Оскільки ми є християнами,віримо, що КАНА Запрошує є місцем,  
де кожне подружжя може відкрити дію Бога у своєму житті. Господь є Скеля на 
якій подружжя  може будуватися та Дорога, якою можна слідувати з довірою. 
Це допоможе подружжям стати відданими служінню Церкві.

… Євангелізувати 

КАНА Запрошує дозволяє парам проводити час разом з іншими, щоб  
вирішувати основні проблеми, пов’язані з життям у подружжі. Ділення з 
іншими парами у братерській атмосфері дозволяє їм зростати у подружньому 
житті, в якому тепер є двоє, а не кожен сам по собі. 

…Формувати

КАНА Запрошує – це однорічна програма для подружніх Вона 
складається з 9 вечорів раз на місяць та одного вікенду разом з дітьми.



 - Взяти участь в 9-ти групових вечірніх зустрічах раз на місяць 

 - Підготувати 1-ну тему (10 хв.) для одного з вечорів

 - Взяти участь у вікенді раз на рік (разом з дітьми)

 - Служити разом, зміцнювати братерські відносини між парами та 

відкривати життя на парафії по-іншому. 

ДО ЧОГО ПАРИ СЕБЕ ПРИСВЯЧУЮЮТЬ? 

Чіткий та простий у використанні засіб…

 Інші пропозиції, щоб іти далі 

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КУРСУ :

ПРОСТИЙ ШЛЯХ, ЩОБ ДОПОМОГТИ ПАРАМ ПОВНІСТЮ РЕАЛІЗУВАТИ СВОЄ ПОДРУЖНЄ 
ПОКЛИКАННЯ. 

Пари по черзі запрошують групку до себе додому…

10 хв.  на представлення теми зустрічі однією з пар

30 хв. на час в подружжі,  для обговорення 
запропонованих питань

45 хв. на ділення з іншими парами

ЯК ПРАЦЮЄ ВЕЧІР ЗУСТРІЧІЗПАРАМИ ?

ПОСІБНИК ДЛЯ  ЛІДЕРІВ  
(Всі засоби для початку подорожі: повна 
презентація року, поради щодо організації цієї 
мандрівки, ключові моменти кожного вечора.)

ЗОШИТ  УЧАСНИКА   
(Особистий зошит учасника, який стане в 
пригоді, щоб занотувати прогрес протягом 
року та записати всі важливі пункти, обговорені 
з подругом.)

ВЕБСАЙТ 
(Ресурси для завантаження 
відео, засобів для популяризації 
курсу та додаткова 
інформація…)

КОМАНДА  КАНИ 
до ваших послуг, щоб вас 
підтримати (щорічне навчання  
під час вихідних для 
відповідальних)
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facebook: Кана-Подружжя  


